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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Memo raad Nationaal Groeifonds - Hardenberg (111299) 
 
Besluit: 
“Memo raad Nationaal Groeifonds - Hardenberg” te doen toekomen aan de 
raad, in het kader van de actieve informatieplicht. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren 
van een groepsaccommodatie en een trainingshal, het vergroten van de 
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en het gebruiken van een 
recreatiewoning als beheerderswoning op het perceel Radewijkerweg 47 in 
Radewijk (110635) 
 
Besluit: 
De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
groepsaccommodatie en een trainingshal, het vergroten van de oppervlakte 
aan bedrijfsgebouwen en het gebruiken van een recreatiewoning als 
beheerderswoning vast te stellen en de bijbehorende procedure te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Ontwerpwijzigingsplan 'wijziging bestemmingsplan Dedemsvaart, Langewijk 
416 en 416a Dedemsvaart'' (het omzetten van een agrarische bestemming in 
een woonbestemming) (109958) 
 
Besluit: 

• In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'wijziging 
bestemmingsplan Dedemsvaart, Langewijk 416 en 416a Dedemsvaart'. 

• Dit ontwerpwijzigingsplan gedurende een periode van zes weken voor 
een ieder ter inzage te leggen. 

 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 1f - 
1g, Collendoorn' en ontwerpomgevingsvergunning voor het splitsen van een 
woonboerderij in twee zelfstandige woningen, het uitbreiden van de 
woningen en het bouwen van een vervangend bijgebouw (108466) 
 
Besluit: 

• in te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Collendoornerdijk 1f 1g, Collendoorn'; 

• in te stemmen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het 
splitsen van een woonboerderij in twee zelfstandige woningen, het 
uitbreiden van de woningen en het bouwen van een vervangend 
bijgebouw; 

• het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning gedurende een periode van zes weken ter inzage 
te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Uitgifteprocedure Garstlanden IV (98682) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en bijbehorende 
documenten ten behoeve van de uitgifte van woningbouwkavels uitbreiding 
Garstlanden IV in Gramsbergen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  VNG-procedure ledenraadpleging concept-arbeidsvoorwaardennota 
(111901) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de concept-arbeidsvoorwaardennota en het advies 

van de Werkgroep verlof en vitaliteit. 
2. De vetgedrukte passages uit onderstaande beoordeling van de 

voorstellen uit de arbeidsvoorwaardennota door P&O te accorderen om 
als inhoudelijke reactie in te vullen in het digitale formulier voor de 
ledenraadpleging. Met dien verstande dat het college van Hardenberg 
opteert voor de nullijn, en de incidentele thuiswerkvergoeding 
ondersteunt. 

3. De Gemeentesecretaris/Algemeen directeur de digitale 
ledenraadpleging in te laten vullen en uiterlijk op 23 oktober 2020 te 
versturen namens het college, zoals door de VNG voorgesteld. 

 

Collegevoorstel 
Concern 
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7.  Vaststellingsovereenkomst en herziene CV samenwerkingsovereenkomst 
LOC+ (110256) 
 
Besluit: 
1. in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst inzake de vernieuwde 

samenwerking binnen het LOC+; 
2. in te stemmen met de herziene CV samenwerkingsovereenkomst LOC+; 
3. de burgemeester de onder 1. en 2. genoemde overeenkomsten namens 

de gemeente Hardenberg te laten ondertekenen; 
4. de gemeenteraad via een separaat raadsvoorstel (zaaknr. 61836) te 

informeren. 
 

Collegevoorstel 
Concernstaf 

8.  Naar een toekomstbestendig LOC+ (61836) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Kennis te nemen van de bereikte overeenstemming over de hernieuwde 

samenwerking binnen het LOC+, zoals uitgewerkt in de 
vaststellingsovereenkomst. 

2. Kennis te nemen van de financiële consequenties voor 2020 en volgende 
jaren, zoals verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2020. 
 

Raadsvoorstel 
Concernstaf 

9.  Ontwikkelingen onderwijshuisvesting 2020 (107427) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. De actualisatie 2020 van het Integraal huisvestingsplan basisonderwijs 

gemeente Hardenberg vast te stellen. 
2. De kredieten voor de IHP-investeringen tot en met de jaarschijf 2021 en 

voor de tijdelijke huisvesting van Pro Hardenberg beschikbaar te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Raadsbrief lange termijn financiering MJP Duurzaam Hardenberg (111728) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met Raadsbrief Berichtgeving Lange termijn inzet middelen 
MJP Duurzaam Hardenberg (Besluit ad 4 MJP Duurzaam Hardenberg  
d.d. 10 maart 2020). 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

11.  Raadsbrief afhandeling moties gebiedsfondsen en gebiedsprocessen MJP 
Duurzaam Hardenberg (111717) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met Raadsbrief afhandeling moties gebiedsfondsen en 
gebiedsprocessen MJP Duurzaam Hardenberg. 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

12.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 6 oktober 2020 (111902) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 27 oktober 2020. 
 
 

Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 

 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


